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Adep-BA inicia nova etapa
da reforma do estatuto
Debate sobre as novas proposições será dia 15 de setembro, prazo que
os associados têm para enviar suas contribuições

Votação dos
novos pontos da
reforma também
ocorrerá por meio
eletrônico, na área
restrita do site.

Os defensores públicos têm até o dia
15 de setembro para enviar sugestões e
críticas às novas proposições apresentadas
pela diretoria da Adep-BA para reformar o
estatuto da entidade. As propostas foram
enviadas aos associados por e-mail no dia
1º de setembro juntamente com exposições

Online

de motivos.
Os temas novos tratam do prazo e meio
de convocação para as assembleias, envio
digital do informe trimestral das atividades
associativas e requisitos de ingresso e
readmissão do associado. Os documentos
foram redigidos em cima de discussões,

A Adep-BA fará a votação desta segunda
fase da reforma por meio presencial e
eletrônico durante assembleia em data a ser
divulgada. Para tal, foi feita um campanha
solicitando que todos se certifiquem do
acesso à área restrita do site por meio de
login e senha. Os que não estiverem com
acesso regularizado devem solicitá-lo pelo
e-mail adepbahia@adepbahia.com.br
Um vídeo explicativo foi enviado aos

contribuições de gestões anteriores e de
estudos feitos pela diretoria. Um debate já
está agendado pro dia 15, a partir das 14h,
no auditório do edifício-sede da associação,
Caminho das Árvores, onde poderão ser
feitos esclarecimentos e retiradas dúvidas.
O evento também terá transmissão online.

associados e publicado na área restrita,
juntamente com tutorial, explicando sobre
o manuseio do espaço, implementado para
viabilizar a votação eletrônica dos que não
puderem estar presentes nesta AGE e em
outras. A votação eletrônica foi um dos
pontos aprovados na primeira etapa da
reforma do estatuto. A classe referendou
ainda a mudança do quórum.
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Defensores públicos em mobilização!
Classe quer agilidade para projetos sobre a valorização da carreira
e o fortalecimento da atuação da Defensoria Pública da Bahia
Uma agenda de mobilizações vem sendo
cumprida pela Adep-BA com o objetivo
de dar agilidade a projetos em trâmite
na Assembleia Legislativa da Bahia que
tratam de temas de interesse da classe, da
valorização da carreira e do fortalecimento
da Defensoria Pública da Bahia. A intenção é
chamar a atenção da Administração Superior
para a importância desta celeridade e para
a partilha de informações com a associação
de forma que permita um trabalho político
mais eficiente.
Isto porque ofícios emitidos pela
associação e remetidos para o Gabinete da

DPE/BA não tiveram respostas satisfatórias
nem dados suficientes para permitir que
a Adep-BA tivesse uma atuação política
consistente em prol destes projetos.
O primeiro dia da mobilização foi durante
sessão extraordinária do Conselho
Superior, em 4 de agosto, em que foi
apresentada a proposição orçamentária
para a instituição em 2018. Outro ponto
foi a reunião com o defensor públicogeral, Cleriston Cavalcante de Macedo,
no dia 9, que recebeu os membros da
diretoria após os reiterados ofícios citados
anteriormente. Subcoordenadores e outros

representantes da Administração Superior
também participaram do encontro.
Segundo o presidente da Adep-BA, João
Gavazza, o defensor geral se mostrou
sensível ao pleito e se comprometeu a
manter a associação informada a respeito de
avanços na articulação política dos projetos
em trâmite que tratam da valorização da
carreira, especialmente. A Adep-BA ainda
esteve em outra sessão do conselho, no
dia 7 de agosto, em que se manifestou pela
causa. Visitas a parlamentares também
integram a agenda.

Defensores deliberaram pela mobilização em AGE no dia 24 de julho

Segundo presidente da Adep-BA, valores apresentados para proposta orçamentária de
2018 estão aquém das necessidades da instituição e do interesse da classe

Uma agenda fixa foi estabelecida com o defensor geral e próximo encontro está previsto
para a segunda quinzena de setembro. O objetivo é verificar avanços obtidos.

Deputado Luciano Simões (PMDB/BA) prometeu apoiar a causa
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Estratégias para fortalecimento de demandas
da classe são discutidas com deputados

Deputados estaduais tiraram dúvidas sobre a atuação do defensor
público e sugeriram proposições de articulação no encontro em 11/08

Estratégias de articulação política para
fortalecer as demandas dos defensores
públicos e da instituição na Assembleia
Legislativa da Bahia, e a busca de uma maior
proximidade com parlamentares federais,
familiarizando-os com as temáticas
pertinentes à classe, foram os temas
principais dos cafés da manhã interativos
promovidos pela Adep-BA com deputados
federais e estaduais
Durante o encontro com deputados
estaduais e representações foram

Adep-BA buscou construir uma rede de apoio para os pleitos
junto aos deputados federais no encontro do dia 31/07

abordados temas como os projetos em
trâmite na Alba de vital importância para
a carreira e a instituição, bem como o
atual contexto da Defensoria Pública
em relação à proposta orçamentária e
ao déficit de defensor público em todo o
Estado. Compareceram os deputados
Luciano Simões Filho (PMDB), Jurandy
Oliveira (PRP) e Fabrício Falcão (PC do B),
além de assessores dos deputados Jânio
Natal (PRP) e Luiza Maia (PT).
Já com os deputados federais, foram

apresentados os trabalhos da associação e
a atuação do defensor público, apontando
também o quadro de necessidades,
deficiências e, principalmente, a importância
do trabalho desenvolvido. Estiveram
presentes os parlamentares João Carlos
Araújo (PR-BA), Lúcio Vieira Lima (PMDBBA) e os assessores dos deputados Afonso
Florence (PT-BA), Alice Portugal (PCdoBBA) e Mário Negromonte Júnior (PP-BA).

ATIVIDADES LEGISLATIVAS EM BRASÍLIA
As ações de fortalecimento em âmbito nacional também tiveram
continuidade neste trimestre, com destaque para temas como a tramitação
do Novo Código de Processo Penal (PL 8045/10) e a Reforma da Previdência
(PEC 287/2016). A Adep-BA marcou presença nas assembleias gerais da
Anadep e nas atividades legislativas.

Vinte novos defensores são empossados na Bahia
Vinte novos defensores públicos
tomaram posse e seguirão para atuação
no interior da Bahia a partir deste
mês de setembro. A posse popular,
que marcou o encerramento da etapa
preparatória dos novos membros da
carreira, aconteceu no último dia 1
de setembro, no largo do Terreiro de
Jesus, no Centro Histórico de Salvador.
Representantes da sociedade civil
e pessoas em situação de rua foram
os responsáveis pela entrega dos

certificados aos novos integrantes da
carreira em uma cerimônia marcada por
muita emoção, alegria e aplausos.
A cerimônia formal com a assinatura
do termo de posse foi realizada no dia
29 de junho, no auditório da União
dos Municípios da Bahia, no Centro
Administrativo e também contou com
a presença da Adep-BA, assim como
no curso preparatório, ocasião em
que foram explicadas as atribuições e
benefícios do defensor associado.
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Defensores de Jequié e Vitória da Conquista
recebem visita da associação

A Adep-BA deu início ao cronograma de
visitas aos defensores públicos que atuam no
interior da Bahia a fim de compreender melhor
suas necessidades em seus locais de trabalho
e atuação. As primeiras regionais visitadas
foram Jequié e Vitória da Conquista.
 	
Dentre as principais demandas
apresentadas pelos associados esteve um

Notas

espaço físico com melhor acessibilidade,
estrutura e apoio operacional.   Outros itens
também foram externados como pontos de
aperfeiçoamento como a regionalização da
assessoria de comunicação da instituição
para dar visibilidade às atuações e a falta de
defensor público, que acaba sobrecarregando
as atividades dos que estão lotados nestes
municípios.
Os encontros foram articulados pelo
presidente da Adep-BA, João Gavazza, e pelo
conselheiro Pedro de Souza Filho. Segundo
Gavazza, a aproximação permitiu que a
associação compreendesse melhor as
necessidades dos associados em seus locais de
trabalho e na atuação, viabilizando um contato
mais direto com a classe e promovendo um
estreitamento de laços.

Festa de final de ano
A Adep-BA já está nos preparativos para sua tradicional festa de final de ano com os associados. O encontro será realizado
no dia 02 de dezembro, a partir das 12h, no Restaurante Pereira, na Barra. Maiores detalhes serão divulgados em breve.

Alternativa para plano de saúde e auxílio no regime previdenciário
Visando auxiliar associados na escolha do plano de saúde e do regime
previdenciário mais adequados às suas necessidades, a Adep-BA
levantou novas alternativas. Exposição realizada pela equipe da Amil no
dia 11 de agosto esclareceu sobre benefícios e dúvidas a respeito do
plano coletivo. Foi também disponibilizada uma contadora para auxiliar
no processo de manutenção ou alteração dos regimes previdenciários
passíveis de opção.

Novos sorteios para associados
Proporcionar a participação dos associados em atividades referentes às
suas áreas de atuação continuou sendo uma marca da Adep-BA no referido
trimestre. Neste sentido, foram realizados sorteios para o 5° Congresso
Brasileiro Médico e Jurídico, a ser realizado em Vitória-ES neste mês de
setembro, bem como para compor as comissões temáticas da Anadep.
Este último tem papel fundamental no direcionar de entendimentos e
manifestações da Adep-BA na discussão das matérias.
Adep está com novo escritório de advocacia
Com o propósito de patrocinar de forma eficiente e técnica o interesse
dos associados, a Adep-BA está com novo escritório de advocacia. Tratase do escritório AZI & TORRES Advogados Associados. A contratação
e os direcionamentos a serem adotados pela nova assessoria jurídica
foram discutidos em reunião no dia 22 de agosto.

Representantes da associação se reúnem com corregedora-geral
O respeito às prerrogativas do defensor público previstas no artigo 148 da Lei Orgânica da
Defensoria Pública da Bahia integrou o principal item da pauta do encontro entre dirigentes
da Adep-BA e representantes da Corregedoria Geral da instituição no mês de julho. O aviso
conjunto nº CGJ/CCI 01/2017 - documento normativo da Corregedoria do Tribunal de Justiça
da Bahia, e os procedimentos instaurados pela OAB contra membros da classe também foram
discutidos. Participaram da reunião o presidente da Adep, João Gavazza, a vice, Maria Teresa
Zarif, o diretor tesoureiro, André Maia, a corregedora-geral, Célia Padilha, a subcorregedora,
Larissa Guanaes e a defensora auxiliar do órgão, Camila Canário.
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RETROSPECTIVA

Novos

Adep amplia rol de convênios
ESCOLA GURILÂNDIA

Participação em manifestação contra reformas trabalhista e da Previdência no Campo Grande

20% de desconto para o ensino infantil
no turno vespertino, para os alunos
novos matriculados a partir do segundo
semestre de 2017, ou para aqueles
que migrarem do turno matutino para
o turno vespertino. Para defensores
públicos associados e seus dependentes.
Endereço: Avenida Cardeal da Silva,
nº 1433, Federação - Salvador – BA
CEP: 40.230-010
Telefones: (71) 3015-6595 /
(71) 3336-6595 / (71) 98146-2366
Site: http://escola@gurilandia.com.br
SEGUNDA TEZ - LAVANDERIAS INTELIGENTES

Convênios
REAL CLASSIC BAHIA HOTEL

Serviços de hospedagem, com
descontos NA TARIFA ACORDO 2017,
para os defensores públicos associados,
seus dependentes, funcionários da AdepBA e seus dependentes
Single ou Duplo: R$ 176,00+5%(ISS)
c/ café da manhã incluso.
Endereço:  R. Fernando Menezes de
Góes, 165 - Pituba, Salvador - BA,
40301-155.
Telefone: (71) 3344-0604
E-mail: reservas@realclassicbahiahotel.com.br
Site: www.realclassicbahiahotel.com.br/pt-br/
REAL CLASSIC HOTEL - ORLA DE ATALAIA

Presidente da Adep-BA participa de inauguração da Casa das Familias:
“Ainda há um longo caminho a se percorrer”.

Serviços especializados de lavanderia,
que incluem higienização, passadoria,
embalagem, coleta* e entrega*, para
os defensores públicos associados, seus
dependentes, funcionários da Adep-BA e seus
dependentes, nas seguintes condições:
*35% de desconto para higienização,
tratamento de manchas, passadoria,
embalagem, coleta* e entrega sobre os
valores dos planos mensais. Ou desconto
de 15% em serviços eventuais, na
unidade de Vilas do Atlântico.
Endereço: Av. Praia de Itapuã, 514,
Shopping Terrazzo Vilas, Vilas do
Atlântico, Lauro de Freitas - BA
Delivery: Salvador e Lauro de Freitas
Telefone: 71 3508-7719
E-mail: comercial@2atez.com.br
Site: http://www.2atez.com.br
Contato: Celular/WhatsApp: 71 99207-1137

Serviços de hospedagem, com descontos
NA TARIFA ACORDO 2017, para os
defensores públicos associados, seus
dependentes, funcionários da Adep- BA
e seus dependentes, na unidade do REAL
CLASSIC HOTEL - ORLA ATALAIA.
Single:R$ 200,00+5%
Dublo: R$ 200,00+5%
Triplo: R$ 260,00+5%
Endereço: Rua Construtor Genival
Maciel, nº 13, Orla de Atalaia - Aracaju/
Sergipe.
Telefone: 79 2106-7020 / 2106-7023
E-mail: reservas@realclassichotel.com.br
Site: www.realclassichotel.com.br/pt-br/#
ESPAÇO NEPENTE PSICOLOGIAS &
INTERDISCIPLINARIDADE

VITERBO

Oferece os melhores recursos das
técnicas milenares da Medicina
Tradicional Chinesa com as mais
modernas da Medicina Ocidental,
oferecendo uma tabela personalizada,
com descontos especiais, para o
associado.
ESPECIALIDADES: Acupuntura e Clínica
da dor,homeopatia,ortopedia,nutrição,
psicologia,fisioterapia, RPG,Pilates,
massoterapia
Endereço: há unidades no Salvador
Trade, Boulevard Side, Comércio, Hangar
Paralela e Itaigara
Site: http://clinicaviterbo.com.br/
Inauguração da sede da Defensoria Pública em Irecê é um marco importante na luta pela
valorização do defensor público, diz presidente da Adep-Ba durante cerimônia.

Desconto especial sob a tabela da
sessão de atendimento de psicoterapia
prestado pelo Espaço Nepente
Psicologias & Interdisciplinaridade,
orientação profissional, psicologia
jurídica, recrutamento e seleção, e
avaliação psicológica para os defensores
associados e seus dependentes.
Endereço: Av. Tancredo Neves, 1222,
Empresarial Catabas Tower, salas 901 e
902, Caminho das Árvores
Telefone: (71) 3043-8050
Site: http://www.espaconepente.com
Contato: Gabriella Farias e Kallila
Santana

